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জাতীয় নিরাপত্তা েংক্রান্ত সেল: রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাই মূল লক্ষ্য 

৮ জপ্টির জিবপ্টল যাত্রা শুরু * িতুি অনিে প্রধািমন্ত্রীর কায যালপ্টয় * বছপ্টর ব্যয় হপ্টব নতি সকাটি ৩৫ লাখ টাকা 

উবায়দুল্লাহ বাদল 

প্রধািমন্ত্রীর সিৃত্াধীি ‘নিরাপত্তা-েংক্রান্ত জাতীয় কনমটি’সক োনব যক েহায়তা নদপ্টতই গঠিত হপ্টয়প্টছ ‘জাতীয় নিরাপত্তােংক্রান্ত সেল’ 

(এিএেনে)। মনন্ত্রপনরষদ নবভাপ্টগর অধীি গঠিত এ সেল সদপ্টের েব ধরপ্টির নিরাপত্তা নিনিত ও প্রনতরক্ষ্া েংক্রান্ত েমস্যা েমাধাপ্টি 

কাজ করপ্টব। 

সযখাপ্টি েবপ্টেপ্টয় সবনে গুরু্ পাপ্টব সদপ্টের আইিশৃঙ্খলা পনরনিনত। এমিনক সদপ্টের নিরাপত্তা েংক্রান্ত সয সকাপ্টিা েমস্যার নবষপ্টয় 

প্রপ্টয়াজিীয় ব্যবিা গ্রহপ্টের নিপ্টদ যে সদপ্টব এ সেল। প্রপ্টয়াজপ্টি মনন্ত্রেভার নবপ্টবেিার জন্য সুপানরে প্রেয়ি করপ্টব সেলটি। 

তপ্টব আইিশৃঙ্খলা েংক্রান্ত নবষয় েমন্বয় করপ্টত জিনিরাপত্তা নবভাপ্টগর একজি অনতনরক্ত েনেব/যুগ্ম েনেবপ্টক সিাকাল পপ্টয়ন্ট 

নিপ্টয়াগ করা হপ্টব। খবর েংনিষ্ট সূপ্টত্রর। 

সূত্র আরও জািায়, িবগঠিত এই সেপ্টলর জন্য বছপ্টর েরকাপ্টরর ব্যয় হপ্টব প্রায় োপ্টে নতি সকাটি টাকা। সেপ্টলর জন্য সকিা হপ্টে নতিটি 

গানে। সেপ্টলর প্রধাি নিব যাহী কম যকতযার ব্যবহাপ্টরর জন্য ৯১ লাখ ৬৬ হাজার টাকার ২৭০০ নেনের একটি নজপ সকিা হপ্টে। 

সেল প্রধাপ্টির স্টাি অনিোপ্টরর জন্য সকিা হপ্টে ১৬০০ নেনের একটি নেডাি কার। এ ছাো অন্যান্য স্টাপ্টির ব্যবহাপ্টরর জন্য ৪৩ লাখ 

টাকা ব্যপ্টয় একটি মাইপ্টক্রাবাে সকিা হপ্টে। ইনতমপ্টে সেপ্টলর িতুি অনিে িাপি করা হপ্টয়প্টছ প্রধািমন্ত্রীর কায যালপ্টয়। 

সরাববার প্রথম কায যনদবপ্টের অনিে কপ্টরপ্টছি সেপ্টলর প্রধাি নিব যাহী কম যকতযা এবং ঢাকা মহািগর পুনলপ্টের (নডএমনপ) েদ্য োপ্টবক 

কনমেিার সমা. আছাদুজ্জামাি নময়া। 

অনিে সেপ্টষ এনদি েন্ধ্যায় নতনি যুগান্তরপ্টক বপ্টলি, আজই মনন্ত্রপনরষদ নবভাপ্টগ সযাগদাি কপ্টর প্রথম অনিে কপ্টরনছ। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 

নিনিত করাই হপ্টব এ সেপ্টলর প্রধাি কাজ। আো করনছ, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাপ্টব সদপ্টের নিরাপত্তার স্বাপ্টথ য দানয়্ পালি করপ্টত পারব, 

ইিোআল্লাহ। 

৩ সেপ্টেম্বর সমা. আছাদুজ্জামাি নময়াপ্টক এ সেপ্টলর প্রধাি নিব যাহী কম যকতযা কপ্টর নতি বছপ্টরর জন্য চুনক্তনভনত্তক নিপ্টয়াগ সদয় েরকার। 

জাতীয় সবতি সেপ্টলর সগ্রড-১ পপ্টদ সবতি-ভাতা পাপ্টবি সেলপ্রধাি। জািা সগপ্টছ, ১৩ আগস্ট নডএমনপ কনমেিাপ্টরর োকনরর সময়াদ 

সেষ হপ্টল েরকার এক মাপ্টের জন্য একই পপ্টদ চুনক্তনভনত্তক নিপ্টয়াগ সদয়। 

আছাদুজ্জামাি নময়া ২০১৫ োপ্টলর ৭ জানুয়ানর নডএমনপর ২৭তম কনমেিার নহপ্টেপ্টব দানয়্ সিি। নতনি ১৯৮৫ োপ্টল বাংলাপ্টদে 

পুনলপ্টে সযাগ সদি এবং নবনভন্ন ইউনিপ্টট কৃনতপ্ট্র েপ্টে দানয়্ পালি কপ্টরি। দীর্ য সপোগত জীবপ্টি নতনি সুিামগঞ্জ, পাবিা ও 

টাোইপ্টলর পুনলে সুপার এবং সরলওপ্টয় পুনলপ্টের েট্টগ্রাম ও সেয়দপুপ্টরর পুনলে সুপার নছপ্টলি। 

বগুোয় প্রথম এনপনবএপ্টির কমানিং অনিোর, অনতনরক্ত নডআইনজ ও সিায়াখালী পুনলে সেনিং সকপ্টের কমািযাপ্টন্টর দানয়্ও পালি 

কপ্টরপ্টছি। এ ছাো হাইওপ্টয়, ঢাকা, েট্টগ্রাম ও খুলিা সরপ্টঞ্জ দানয়্ পালি কপ্টরি আছাদুজ্জামাি নময়া। সদে-নবপ্টদপ্টে উচ্চতর প্রনেক্ষ্ে 

নিপ্টয়প্টছি নতনি। জানতেংপ্টর্র োনন্তরক্ষ্া নমেপ্টিও নতনি বাংলাপ্টদে পুনলপ্টের সিৃত্ নদপ্টয়প্টছি। 



মনন্ত্রপনরষদ নবভাগ সূত্র জািায়, েলনত বছপ্টরর ১১ জুলাই েরকাপ্টরর প্রোেনিক উন্নয়িেংক্রান্ত েনেব কনমটির েভায় ‘জাতীয় 

নিরাপত্তা েংক্রান্ত সেল’ গঠপ্টির নেদ্ধান্ত হয়। প্রধাি নিব যাহী কম যকতযার সিৃতপ্ট্ ৮ জি এ সেপ্টল কাজ করপ্টবি। তাপ্টদর মপ্টে একজি 

প্রধাি নিব যাহীর স্টাি অনিোর নহপ্টেপ্টব দানয়্ পালি করপ্টবি। 

নযনি েরকাপ্টরর নেনিয়র েহকারী েনেব বা েহকারী েনেব পদময যাদার হপ্টবি। নযনি জাতীয় সবতি সেপ্টলর ৯ম সগ্রপ্টডর কম যকতযা। 

থাকপ্টবি একজি ব্যনক্তগত কম যকতযা, একজি কনিউটার অপাপ্টরটর, একজি অনিে েহায়ক ও নতিজি গানেোলক। প্রনতষ্ঠািটির 

জন্য সরাববারই ৩টি গানে নকিপ্টত েংনিষ্টপ্টদর নেঠি নদপ্টয়প্টছ মনন্ত্রপনরষদ নবভাগ। 

এর আপ্টগ ২২ সম প্রধািমন্ত্রীপ্টক আহ্বায়ক কপ্টর ২৯ েদপ্টস্যর নিরাপত্তা েংক্রান্ত জাতীয় কনমটি পুিগ যঠি হয়। এই কনমটির ৪ দিা 

কায যপনরনধ রপ্টয়প্টছ। কায যপনরনধর মপ্টে রপ্টয়প্টছ ১. সদপ্টের নিরাপত্তা ও প্রনতরক্ষ্া েংক্রান্ত যাবতীয় েমস্যাবনল ও কায যক্রপ্টমর 

পুিঃনিরীক্ষ্ে (নরনভউ)। 

২. সদপ্টের অভযন্তরীে নিরাপত্তাজনিত পনরনিনতর মূল্যায়ি ও পুিঃনিরীক্ষ্ে। ৩. সদপ্টের নিরাপত্তা েংক্রান্ত নবষয়ানদর ওপর প্রপ্টয়াজিীয় 

ব্যবিা গ্রহপ্টের নিপ্টদ যে প্রদাি ও প্রপ্টয়াজিপ্টবাপ্টধ মনন্ত্রেভার জন্য সুপানরে প্রেয়ি। ৪. েংনিষ্ট অন্যেব নবষয়ানদ। 

কনমটির েদস্যরা হপ্টলি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, আইিমন্ত্রী, অথ যমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পনরকল্পিামন্ত্রী, নেল্পমন্ত্রী, বানেজযমন্ত্রী, প্রধািমন্ত্রীর 

নিরাপত্তা নবষয়ক উপপ্টদষ্টা, সবোমনরক নবমাি পনরবহি ও পয যটি প্রনতমন্ত্রী, নবদুযৎ, জ্বালানি ও খনিজেিদ প্রনতমন্ত্রী, মনন্ত্রপনরষদ 

েনেব, প্রধািমন্ত্রীর মুখ্য েনেব, সেিাবানহিী প্রধাি, সিৌবানহিী প্রধাি, নবমািবানহিী প্রধাি, পররাষ্ট্র েনেব, জিনিরাপত্তা নবভাপ্টগর 

েনেব, সুরক্ষ্া সেবা নবভাপ্টগর েনেব, প্রনতরক্ষ্া েনেব, অথ য েনেব, আইি েনেব, পুনলে মহাপনরদে যক, েেস্ত্র বানহিী নবভাপ্টগর 

নপ্রনিপাল স্টাি অনিোর, জাতীয় নিরাপত্তা সগাপ্টয়ন্দা অনধদিতপ্টরর মহাপনরোলক, সিাপ্টে যে ইিপ্টটনলপ্টজপ্টির মহাপনরোলক, বড যার 

গাড য বাংলাপ্টদপ্টের মহাপনরোলক ও বাংলাপ্টদে সকাস্ট গাপ্টড যর মহাপনরোলক। 

 


